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DENETİM STANDARTLARINA GÖRE SINIRLI BAĞIMSIZ 
DENETİM (FİNANSAL TABLOLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)

ACCORDING TO THE AUDITING STANDARDS REVIEW OF 
FINANCIAL STATEMENT

Doç. Dr. Süleyman UYAR1

ÖZ
Bağımsız denetim uygulamada sürekli bağımsız denetim, sınırlı bağımsız 

denetim ve özel bağımsız denetim olmak üzere üç farklı şekilde ortaya çı-
kar. Bu çalışmanın amacı uluslararası denetim ve kalite kontrol standartları ve 
sınırlı bağımsız denetim standartları çerçevesinde sınırlı bağımsız denetimi2 
açıklamaktır. Sınırlı bağımsız denetim 2400 numaralı “Tarihi Finansal Tablo-
ların Sınırlı Bağımsız Denetimi” ve 2410 numaralı “Ara Dönem Finansal Bil-
gilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi” 
adlı Sınırlı Bağımsız Denetim Standartlarında (SBDS) açıklanmıştır. Makale-
de sınırlı bağımsız denetimin ne olduğu, sınırlı bağımsız denetim uygulama 
sürecinde nelerin yapıldığı ve nasıl rapor yazıldığı ayrıntılı bir şekilde ele alın-
mıştır. Buna ek olarak Borsa İstanbul’da işlem görüp bankacılık sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerin 2014 ve 2015 yıllarına ait sınırlı bağımsız dene-
tim raporları kısaca incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bağımsız Denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim, Sınırlı 
Bağımsız Denetim Standartları

ABSTRACT
Independent auditing occurs in three different ways in practice: audits of the 

financial statements dated 31.12.201X (continuous independent auditing), audit of 
financial statements for interim periods (review of financial statements) and audits 
of the financial statements for specific purposes (special independent auditing). 
The main objective of this study is to explain the review of financial statements in 
the context of International Standards on Auditing (ISA) and International Stan-
dard on Review Engagements (ISRE). Review of financial statements is described 

1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Öğretim Üyesi.
2  KGK,  ISRE 2400: Engagements to Review Financial Statements adlı standardı Türkçeye sınırlı 
bağımsız denetim olarak çevirmiştir. Sınırlı bağımsız denetim ile kastedilen finansal tabloların gözden 
geçirilmesidir. Bu bağlamda çalışmada her iki kavram aynı anlamda kullanılmıştır
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in ISRE 2400: Engagements to Review Financial Statements and ISRE 2410: Re-
view of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of 
the Entity. It is discussed what is the review of financial statements, what is done 
in the review of financial statements implementation process and how report is 
written in detail in this article. In addition, limited audit reports (reports on review 
of financial statements) of the companies traded on the Istanbul Stock Exchange 
and operating in the banking sector were reviewed. Investigation of the reports 
belongs to 2014 and 2015.

Keywords: Independent Auditing, Review of Financial Statement, Inter-
national Standard on Review Engagements

GİRİŞ 
Türk ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre olabilmesi için finansal tab-

loların herkesin anlayabileceği uluslararası bir dilde düzenlenmesi gerekmekte-
dir. Bunun gereği de Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS), 
Türkiye’deki özdeşi olan Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS/TFRS) uygu-
lanmasıdır (Şengel, 2011, 28). Finansal tablolar muhasebe standartlarına uygun 
hazırlansa bile başta çıkar çatışması olmak üzere çeşitli nedenlerle gerçeği gös-
termekten uzaklaşabilir. Bu durum kamuya açıklanan finansal tabloların ne kadar 
güvenilir olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Finansal tabloların güvenilirli-
ği denetim ile sağlanabilir. Çünkü ancak denetim ile finansal tabloda iddia edilen 
bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği arttırılmış olur (Cömert vd., 2013, 8).  

Finansal tabloların güvenilir olup olmadığı konusunda bağımsız bir güven-
ce mekanizması olarak denetim önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. Denetim; 
iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uy-
gunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıy-
la tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir 
(Güredin, 2014, 11). Finansal tabloların güvenilirliği konusunda makul bir 
güvence veren bağımsız denetim; bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonu-
cunda hazırlanan finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin önceden belirlen-
miş ölçüt olan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKMİ) ve Türkiye 
Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS) uygunluğu ve doğruluğunun makul 
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile bağım-
sız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim teknik-
lerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve 
sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır (Selimoğlu, 2012, 6). Bu bağlamda 
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bağımsız denetimin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları 
doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm 
önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği 
konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız de-
netçinin görüşü, finansal tabloların güvenilirlik derecesini yükseltmekle bera-
ber, bu görüş denetlenen işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme 
yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine 
dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmemelidir (SPK, Seri: X, No: 22). 

2000’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ABD) daha sonra diğer ge-
lişmiş ülkelerde ortaya çıkan muhasebe ve denetim skandalları sonrası, kamunun 
sermaye piyasalarına olan güveninin yeniden tesisi amacıyla birçok ülkede bir 
takım köklü düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 2002 yılında kabul edilen Sarba-
nes Oxley Kanunu (SOX) ile şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının ve 
bu yolla kurumsal şeffaflıklarının en üst düzeye çıkartılması amaçlanmıştır. Bu 
düzenlemeler ile bağımsız denetimi tüm dünyada yaygınlaştırmak ve bağımsız 
denetimin daha kaliteli ve yeterli güvenilirlikte yapılmasını sağlamak amacıyla 
ortak denetim standartları güncellenmiş ve yeni gözetim mekanizmaları oluşturul-
muştur (Kandemir, 2013, 38; Bozdemir, 2013, 70). 

Bu gelişmelerin etkisiyle benzer şekilde Türkiye’de de bağımsız dene-
tim ile ilgili yasal düzenlemelerin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaların en önemlisi kuşkusuz 50 yılı 
aşkın süredir yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) değiştirilmesi-
dir (Karakoç, 2013, 17). Yeni TTK, firma iflasları,  yönetim zaafları, teknolo-
jik gelişmeler, elektronik ticaret, uluslararası iletişim ve küreselleşme gibi et-
kenler açısından şirketlerin mevcut ticaret hayatını ve iş yapış alışkanlıklarını 
büyük ölçüde değiştirecek birçok yenilik getirmiştir. Türkiye’yi uluslararası 
platformda geçerli kurallarla tanıştıracak söz konusu yeniliklerin en önemlile-
rinden birisi de kuşkusuz bazı şirketler için bağımsız denetim zorunluluğunun 
getirilmiş olmasıdır (Coşkun, 2011). Bağımsız denetim konusunda getirilen 
diğer bir yenilik ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Ku-
rumu’nun (KGK) kurulmasıdır. Bu kurum, uluslararası standartlarla uyum-
lu muhasebe ve denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız 
denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, bağımsız 
denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek, bunların faaliyet-
lerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak ama-
cıyla oluşturulmuştur. Teknik olarak ele alındığında KGK’nın yapısının Av-
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rupa Birliği uygulamalarına ve 8.Yönerge’ye paralel bir şekilde düzenlendiği 
görülmektedir (Acar, Aktürk ve Coşkun, 2012, 118).

Denetim mesleğinin uluslararası standartlara göre icra edilmesi için başta 
KGK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere çeşitli kurumlar ta-
rafından düzenlemeler yapılmış ve en son olarak TTK ile birlikte denetim 
faaliyetlerinin Uluslararası Denetim Standartları’na (UDS) uyumlu TDS’ye 
göre yapılacağı belirtilmiştir. TTK’ya göre; anonim şirketin ve şirketler top-
luluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standart-
larıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) göre denetlenecektir.  
Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, 
denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yan-
sıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Denetçinin denetiminden geçmemiş 
finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş 
hükmündedir. (TTK, Madde 397-406). Dünyada dört büyükler olarak bilinen 
denetim şirketlerinin yanında çok sayıda yerel denetim şirketleri de Türki-
ye’de faaliyet göstermektedirler. Bu denetim şirketleri denetim faaliyetlerini 
TDS’ye göre yapmaktadırlar (Terzi, Şen ve Solak, 2014, 193).

1. ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE STANDARTLARI-
NA GENEL BAKIŞ 

Bilindiği gibi Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)bünyesinde 
1978 yılında kurulan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Komitesi 
(IAASC), 2002 yılında yeniden yapılandırılmış ve adı Uluslararası Denetim 
ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) olmuştur. IAASB, finansal tablo-
ların bağımsız denetimi, finansal tabloların sınırlı bağımsız denetimi, diğer 
güvence hizmetleri ve ilgili hizmetlere ilişkin standartlar ile etik kurallar ve bu 
hizmetlerin verilmesine ilişkin kalite kontrol standartlarını geliştirmekte ve bu 
standartları her yıl güncellemektedir (Yanık ve Koçyiğit, 2014: 124). Bu kurul 
2003 yılında Uluslararası Denetim ve Kalite Kontrol Standartlarını yeniden 
ele almak amacıyla başlattığı açıklık projesini 2009 yılında tamamlamıştır 
(Kandemir ve Akbulut, 2013, 38; Cömert vd., 2013, 22). IAASB tarafından 
tamamlanan açıklık projesini IFAC, el kitabı olarak yayınlamıştır. KGK bu 
el kitabını temel alarak bağımsız denetim, sınırlı bağımsız denetim, diğer gü-
vence denetimleri ve ilgili hizmetlere ilişkin standartlar yayımlanmakta olup, 
söz konusu standartların genel yapısı aşağıdaki şekilde özetlenebilir (KGK, 
2014):
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Şekil 1: Uluslararası Güvence Denetimlerine İlişkin Çerçeve
Kaynak: (KGK, 2014)

Bağımsız Denetim Standartları (ISA): Tarihi finansal bilgilerin bağım-
sız denetiminde uygulanır. Finansal tabloların bağımsız bir denetçi tarafından 
denetlenmesi bağlamında kaleme alınmıştır. Standartlar, finansal tabloların bir 
bütün olarak hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediği 
konusunda, görüşüne temel oluşturacak şekilde denetçinin makul bir güvence 
elde etmesini gerektirir. Standartların diğer tarihi finansal bilgilerin denetim-
lerinde kullanılması halinde şartların gerekliliklerine göre uyarlanmaları ge-
rekmektedir. 

Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları (ISRE): Tarihi finansal bilgilerin, 
ara dönemlerde dahil, sınırlı bağımsız denetimlerinde uygulanır. Sınırlı ba-
ğımsız denetim, tarihi finansal bilgilerin güvenilirliği açısından kullanıcılara 
sınırlı düzeyde bir güvence sağlamaktadır. İki adet sınırlı bağımsız denetim 
standardı bulunmaktadır. Bunlar;

• SBDS 2400: Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi  
• SBDS 2410: Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finan-

sal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sı-
nırlı Bağımsız Denetimi
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Güvence Denetimi Standartları (ISAE): Tarihi finansal bilgilerin bağım-
sız denetimi ve sınırlı bağımsız denetimi hariç, diğer güvence denetimlerinde 
uygulanır.

İlgili Hizmetler Standartları (ISRS): Güvence denetimleri dışında kalan 
ilgili hizmetlere ilişkin IAASB tarafından yayımlanan standartlardır. Burada 
denetçinin verdiği hizmetin ilgili kullanıcılara makul veya sınırlı düzeyde gü-
vence vermek gibi bir amacı yoktur.

2. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI’NA (SBDS-IS-
RE) GÖRE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM 

Bağımsız denetim uygulamada sürekli bağımsız denetim, sınırlı bağımsız 
denetim ve özel bağımsız denetim olmak üzere üç farklı şekilde ortaya çıkar. 
Sınırlı bağımsız denetim 2400 numaralı “Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı 
Bağımsız Denetimi” ve 2410 numaralı “Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşlet-
menin Bağımsız Denetçisi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi” adlı Sınırlı 
Bağımsız Denetim Standartlarında (SBDS) ele alınmıştır. 2400 numaralı “Ta-
rihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi” adlı SBDS’ye göre; tarihi 
finansal tabloların sınırlı bağımsız denetimi bir sınırlı güvence denetimidir. 
Finansal tabloların sınırlı denetiminde denetçi, işletmenin finansal tabloları-
nın geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmış olduğu 
hususunda hedef kullanıcıların güven seviyesini artırmayı amaçlayan bir so-
nuç bildirir. Denetçinin vardığı sonuç, denetçinin elde ettiği sınırlı güvenceye 
dayanır (SBDS 2400, paragraf 5-6). Seri: X, 22 sayılı Sermaye Piyasasında 
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin 4. maddesine göre sınırlı 
bağımsız denetim; ara dönem finansal tablolarının finansal raporlama stan-
dartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi topla-
ma (soruşturma) ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak incelenmesi ve 
değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. Bu kapsamda, işletmelerin ara döne-
me ilişkin genel amaçlı tam set finansal tabloları ve/veya özet finansal tablo-
ları incelemeye tabi tutulur (SPK, Seri: X, No: 2).

Bir işletme KGK’dan yetki almış bir denetim şirketine 31.12.20XX ta-
rihine ilişkin finansal tablolarının muhasebe standartlarına uygun hazırlanıp 
hazırlanmadığı konusunda bir denetim talep ederse sürekli bağımsız denetim 
yaptırmış olur. Bir işletme ara dönem finansal tabloları (31 Mart, 30 Haziran 
ve 30 Eylül) için bir denetim talep ederse sınırlı bağımsız denetim yaptırmış 
olur. Sınırlı bağımsız denetim sürekli bağımsız denetime göre ikinci derece 
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güvence sağlar. Türkiye’de sınırlı bağımsız denetim sadece bazı şirketler için 
zorunlu olup uygulamada işletmenin sürekli bağımsız denetimini yapan dene-
tim şirketlerince yerine getirilmektedir. Seri: X, 22 sayılı tebliğin 5. maddesi-
ne göre; a) Yatırım kuruluşları, Yatırım fonları hariç kolektif yatırım kuruluş-
ları, İpotek finansmanı kuruluşları, Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/
veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören anonim ortaklıklarının 
ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız denetim kapsamındadır. Buna ek 
olarak sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pa-
zar yerlerinde işlem gören anonim ortaklıklarının sermaye piyasası araçlarının 
halka arzında veya mevcut paylarının hissedarları tarafından halka arzında, 
SPK’nın sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasına ilişkin düzenlemele-
rinde öngörülen ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız denetime tabidir. 

Finansal tabloların sınırlı bağımsız denetiminin yürütülmesinde, denetçi-
nin amaçları şunlardır (SBDS 2400, paragraf 14-15):

• Öncelikle sorgulama yaparak ve analitik prosedürler uygulayarak, bir 
bütün olarak finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediği hak-
kında sınırlı güvence elde etmek,

• Finansal tabloların tüm önemli yönleriyle uygulanan finansal raporlama 
çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığına inanmasına sebep olan her-
hangi bir hususun dikkatini çekip çekmediğine ilişkin sonuç bildirmek,

• Sınırlı bağımsız denetim standartlarına uygun şekilde bir bütün olarak fi-
nansal tablolara ilişkin raporlama yapmak ve bildirimlerde bulunmak,

• Sınırlı güvencenin elde edilemediği ve denetçinin raporunda belirttiği sı-
nırlı olumlu sonucun içinde bulunulan şartlar altında yetersiz kaldığı du-
rumlarda düzenlenen raporda sonuç bildirmekten kaçınmak veya yürür-
lükteki mevzuatın izin vermesi durumunda denetimden çekilmektir.

3. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİN AMAÇLARI VE UYGULA-
MA SÜRECİ 

Sınırlı bağımsız denetim uygulama süreci sürekli bağımsız denetimin bir 
parçası olarak; müşteri kabulü, denetim anlaşmasının yapılması, denetimin 
planlanması, denetim planının uygulaması ve raporlama olmak üzere beş 
adımdan oluşur. Sınırlı bağımsız denetim, sürekli bağımsız denetimin içinde 
olduğundan müşteri kabulü ve denetim anlaşmasının yapılması zaten sürekli 
bağımsız denetim için yapılmış olmaktadır. İlgili standarda göre sınırlı dene-
tim sözleşmesinin kabul edilmesi aşamasında denetçi aşağıdaki konuları de-
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ğerlendirmelidir (SBDS 2400, paragraf 30-32):
• Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan finansal raporlama çer-

çevesinin kabul edilebilir olup olmadığı,
• İşletme yönetiminin finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçeve-

sine uygun olarak hazırlanması sorumluluğunu kabul edip etmediği,
• İşletme yönetiminin, hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerme-

yen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gereken iç kont-
role ilişkin sorumluluğu kabul edip etmediği,

• Denetçiye; a) Yönetimin finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili tüm 
bilgilere erişim imkanı sağlama sorumluluğunu, b) Yürütülen dene-
timle ilgili olarak denetçinin yönetimden talep edebileceği ek bilgileri 
sağlama sorumluluğunu ve c) Kanıtların toplanması için işletme içinde 
gerekli görülen kişilerle kısıtlama olmaksızın görüşme imkanı sağla-
ma sorumluluğunu kabul edip etmediği.

Denetçi yukarıdaki hususlarda ikna olmaz ise denetlenecek işletmenin 
yönetiminden sorumlu olanlarla görüşerek durumun düzeltilmesini talep 
edebilir. İlgili konularda denetçiyi ikna edecek değişikliklerin yapılamaması 
halinde, denetçi teklif edilen denetim sözleşmesini kabul etmemelidir. Kaldı 
ki ilgili standartta denetçi aşağıdaki şartların varlığı halinde sınırlı denetim 
sözleşmesini kabul etmemesi gerektiği net bir şekilde açıklanmıştır (SBDS 
2400, paragraf 29):

• Denetçinin denetimin makul bir amacının olmadığını düşünmesi,
• Denetçinin mevcut şartlarda sınırlı denetimin yapılmasının uygun ol-

madığını düşünmesi,
• Denetçinin bağımsızlık dahil ilgili etik hükümlere uygunluk sağlana-

mayacağına kanaat getirmesi,
• Denetçinin söz konusu denetimi yürütmek için gerekli olan bilgilerin 

mevcut olmadığını veya güvenilir olmadığını düşünmesi,
• Denetçinin, yönetimin dürüstlüğü konusunda, sınırlı denetimin uygun 

şekilde yürütülmesini etkileyebilecek şüphelerinin olması,
• Yönetimin veya üst yönetimden sorumlu olanların denetçinin çalışma 

kapsamını sınırlandırma olasılığı ve denetçinin de bu sınırlandırmanın 
finansal tablolar hakkında sonuç bildirmekten kaçınmasını gerektire-
ceğine inanması.

Bazen sınırlı bağımsız denetim sözleşmesi kabul edildikten sonra yukarıda 
bahsedilen hususlarda denetçi ikna olmayabilir. Bu durumda denetçi konuyu 
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denetlenen işletmenin üst yönetimi ile görüşmeli ve sorunun çözülüp çözüle-
meyeceğini değerlendirmelidir. Daha sonra denetimi sürdürmenin uygun olup 
olmadığına veya denetimi sürdürmeye karar verilirse konuyu denetçi raporun-
da nasıl bildireceğine karar vermelidir.

İlgili işletmenin sınırlı bağımsız denetiminin yapılmasına karar verilmesi 
durumunda denetçi ile denetlenecek işletme arasında bir denetim sözleşmesi 
imzalanır. Sözleşme yazılı şekilde düzenlenir. Sözleşmede; finansal tabloların 
kullanımı ve dağıtımına ilişkin varsa kısıtlamalar, uygulanan finansal raporla-
ma çerçevesi, sınırlı denetimin amacı ve kapsamı, denetçinin sorumlulukları, 
işletme yönetiminin sorumlulukları, yapılan denetimin bir bağımsız denetim 
olmadığını ve denetçinin finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim görüşü ver-
meyeceğini ifade eden beyan, denetçi tarafından düzenlenecek raporların şek-
line ilişkin açıklama ve raporların beklenen şekil ve içerikten farklılık göstere-
bileceği durumlar olabileceğine ilişkin açıklama gibi hususlara yer verilmelidir 
(SBDS 2400, paragraf 37). Denetim sırasında sözleşme şartlarında değişiklik 
olması hâlinde denetçi ve işletme yönetimi yeni şartlar üzerinde anlaşmaya vara-
rak denetimin yeni şartlarını yeni bir denetim sözleşmesiyle veya ilk sözleşmeye 
ek yapmak suretiyle kayıt altına alabilirler (SBDS 2400, paragraf 41). Denet-
çinin denetim sözleşmesini kabul etmesinden sonra yönetimin sınırlı bağımsız 
denetimin kapsamını sınırlandırması sebebiyle denetçinin finansal tablolar hak-
kında sonuç bildirmek için yeterli ve uygun kanıt elde edememesi, denetçinin 
tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin 
önemli ve finansal tablolar üzerinde yaygın olabileceğine karar vermesi ve sınırlı 
denetimden çekilmenin mevzuat uyarınca mümkün olması durumunda denetçi 
denetimden çekilebilir (SBDS 2400, paragraf 82).

Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimini yürütmek üzere görev-
lendirilmiş denetçi, söz konusu sınırlı denetimi bu SBDS’ye uygun olarak 
gerçekleştirir. Denetçi, işletmenin finansal tablolarının denetimiyle ilgili etik 
kurallara uygunluk sağlar. Denetçi, münferit denetimler için geçerli olan ka-
lite kontrol prosedürlerini uygular. Denetçi, ara dönem finansal bilgilerin tüm 
önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ha-
zırlanması için önemli bir düzeltme yapılmasını gerektiren şartların mevcut 
olabileceğini kabul ederek, sınırlı denetimi mesleki şüphecilik içinde planlar 
ve yürütür (SBDS 2410, paragraf: 3-6). Denetçi, denetimin planlanması ve 
yürütülmesi için, yıllık ve ara dönem finansal bilgilerin hazırlanması ile ilgili 
olduğundan işletmenin iç kontrolü dahil, işletme ve çevresine ilişkin aşağıda-
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kileri gerçekleştirebileceği yeterlikte bilgi edinir (SBDS 2410, paragraf: 12). 
Denetçi finansal tablolarda ortaya çıkabilecek önemli yanlışlık riskini değer-
lendirmek ve bunlara karşılık uygulayacağı prosedürleri tasarlamak için iş-
letmeyi ve çevreyi tanımaya çalışır. İşletmenin tanınması sürecinde aşağıdaki 
hususları araştırır (SBDS 2400, paragraf 45-46):

• İşletmenin geçerli finansal raporlama çerçevesi,
• İlgili sektör, mevzuat ve diğer dış faktörler, 
• İşletmenin faaliyetleri, 
• İşletmenin ortaklık ve üst yönetim yapısı,
• İşletmenin yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımların türleri,
• İşletmenin yapılanma biçimi ve nasıl finanse edildiği,
• İşletmenin amaç ve stratejileri,
• İşletmenin muhasebe sistemleri ve muhasebe kayıtları, 
• İşletmenin muhasebe politikaları seçimleri ve uygulaması.
Denetçi denetim sürecinde finansal tabloların geneli için bir önemlilik se-

viyesi (hoşgörü sınırı veya tolerans eşiği) belirler. Çalışmaları sonucunda elde 
ettiği bulguları bu önemlilik çerçevesine göre değerlendirir. Ancak denetçi sı-
nırlı denetimin yürütülmesi sırasında önemliliğin farklı bir tutar olması gerek-
tiği konusunda bir durumla karşılaşırsa hesapladığı önemlilik tutarını değiş-
tirebilir (SBDS 2400, paragraf 45-46). Denetçi işletmede hile veya mevzuata 
aykırılık göstergelerinin veya hile veya mevzuata aykırılık şüphelerinin bu-
lunması halinde, bu durumu yönetimden sorumlu olanların uygun kademesine 
bildirir. Yönetimden bu durumun finansal tablolar üzerindeki etkilerini değer-
lendirmesini talep eder. Daha sonra yönetimin denetçiye bildirdiği değerlen-
dirmenin denetçi raporu üzerindeki etkisini dikkate alır. Hile veya yasadışı bir 
durumu tespit etmesi halinde denetçi, işletme dışındaki bir tarafa raporlama 
sorumluluğunun bulunup bulunmadığına karar verir (SBDS 2400, paragraf 
52). Denetçi, sınırlı bağımsız denetim sürecinin son aşamalarında yönetimden 
denetim sözleşmesinde mutabakata varılan sorumluluklarını yerine getirdiği-
ne dair bir yazılı açıklama talep eder. Bu açıklama yönetim teyit mektubudur. 
Bu açıklamada aşağıdaki hususlar yer alır (SBDS 2400, paragraf 61-62):

• Yönetimin, finansal tabloları, geçerli finansal raporlama çerçevesine 
uygun olarak hazırlama sorumluluğunu yerine getirdiği ve denetçiye 
tüm bilgilere erişim imkanının sağlandığı,

• Tüm işlemlerin kaydedildiği ve finansal tablolara yansıtıldığı,
•  İşletmenin ilişkili taraflarının kimlikleri ile ilişkili taraf ilişkileri ve 

işlemleri, 
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• Yönetimin haberdar olduğu hilelere ilişkin tüm önemli bilgiler, =
• Finansal tabloları etkileyen, bilinen veya şüphelenilen tüm mevzuata 

aykırılık halleri, 
• Finansal tablolarda yer alan işletmenin sürekliliğine ilişkin tüm bilgiler,
• Finansal tablolarda düzeltme veya açıklama yapılmasını gerektiren 

olaylar,
• Finansal tabloları etkileyen veya etkileyebilecek olan önemli taahhüt-

ler ve koşullu yükümlülükler,
• Parasal olmayan önemli işlemler veya sınırlı denetimi yürütülen finan-

sal raporlama döneminde dikkate alınmayan işlemler.

4. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDE RAPORLAMA
Denetçi, öncelikle finans ve muhasebe konularında sorumlu kişiler hakkın-

da sorgulamalar yapar ve uygulanan prosedürlere dayalı olarak ara dönem fi-
nansal bilgilerin tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine 
uygun olarak hazırlanmadığına inanmasına sebep olan herhangi bir hususun 
dikkatini çekip çekmediği konusunda bir sonuç bildirmesini sağlayan analitik 
prosedürler ve diğer sınırlı denetim prosedürlerini uygular. Denetçi, sınırlı de-
netim raporu tarihine kadar meydana gelen ve ara dönem finansal bilgilerde 
düzeltme veya açıklama yapılmasını gerektirebilecek tüm olayların yönetim 
tarafından belirlenip belirlenmediğini sorgular. Denetçi, yönetimin işletmenin 
sürekliliğinin devamının değerlendirmesini değiştirip değiştirmediğini sorgu-
lar. Denetçi, bu sorgulama veya diğer sınırlı denetim prosedürleri sonucunda, 
işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin önemli bir şüphe oluşturabilecek olay 
veya şartlardan haberdar olması durumunda: İşletmenin sürekliliği hakkında-
ki değerlendirmesine dayanarak, gelecekteki faaliyetlerine ilişkin planları, bu 
planların uygulanabilirliği ve yönetimin bu planların uygulanması sonucunda 
mevcut durumun iyileşme ihtimaline inanıp inanmadığı konusunda yönetimi 
sorgular ve ara dönem finansal bilgilerde bu hususlarla ilgili yeterli düzeyde 
açıklama yapılıp yapılmadığını değerlendirir. Tüm önemli yönleriyle geçerli 
finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanacak ara dönem finansal 
bilgilerde önemli bir düzeltmenin gerekip gerekmediğinin sorgulamasına sebep 
olacak bir durumun dikkatini çekmesi halinde denetçi, sınırlı denetim raporun-
da bir sonuç bildirebilmesini sağlayacak ilave sorgulamalar yapar veya başka 
prosedürler uygular (SBDS 2410, Paragraf: 19, 26-27 ve 29).
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Denetçi, dikkatini çeken düzeltilmemiş yanlışlıkların ara dönem finansal 
bilgiler açısından önemli olup olmadığı hususunu tek başına ve topluca de-
ğerlendirir (SBDS 2410, Paragraf: 30). Denetçi, ara dönem finansal bilgilerle 
önemli bir tutarsızlık olup olmadığını değerlendirmek için, ara dönem finansal 
bilgilere ilişikteki diğer bilgileri okur. Diğer bilgilerin önemli bir yanlışlık 
içerdiğine inanmasına sebep olan bir durumun dikkatini çekmesi durumun-
da denetçi, konuyu işletme yönetimiyle müzakere eder. Ara dönem finansal 
bilgilerin sınırlı denetiminin yürütülmesi sonucunda, ara dönem finansal bil-
gilerin tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun 
olarak hazırlanması için önemli bir düzeltme yapılmasının gerekli olduğuna 
inanmasına sebep olan bir hususun dikkatini çekmesi durumunda denetçi, ko-
nuyu yönetimin uygun bir kademesiyle görüşür. Yönetimin makul bir zaman 
içinde uygun şekilde karşılık vermemesi durumunda, denetçi üst yönetimden 
sorumlu olanları bilgilendirir. Üst yönetimden sorumlu olanların da makul bir 
zaman içinde uygun şekilde karşılık vermemesi durumunda, denetçi: (a) Ra-
porda olumlu sonuç dışında bir sonuç bildirme, (b) Denetimden çekilme ve (c) 
Yıllık finansal tabloların bağımsız denetimi işinden istifa etme seçeneklerini 
değerlendirir (SBDS 2410, Paragraf: 36-40).

Denetçi sınırlı bağımsız denetim sonucunda elde ettiği yargıyı denetim sı-
nırlı denetim raporu ile kamuya açıklar. Sınırlı denetim raporunda dört farklı 
görüş vardır. Bunlar, “olumlu sonuç”, “sınırlı olumlu sonuç”, “olumsuz so-
nuç” ve “sonuç bildirmekten kaçınma”dır.  

Olumlu Sonuç: Denetçi, finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, geçer-
li finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığına inanmasına 
sebep olan herhangi bir hususun dikkatini çekmediği sonucuna vardığında 
olumlu sonuç bildirir. Olumlu sonuç bildirilirken aşağıdaki ifadelerden birisi 
kullanılır (SBDS 2400, paragraf 74):

• “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, finansal tabloların, geçerli finan-
sal raporlama çerçevesine uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe 
uygun bir biçimde sunulmadığına dair herhangi bir husus dikkatimizi 
çekmemiştir”.

• “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, finansal tabloların, tüm önemli 
yönleriyle, geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazır-
lanmadığına dair bir husus dikkatimizi çekmemiştir”.

Bilindiği gibi bağımsız denetimde denetçi elde ettiği sonucu olumlu gö-
rüş, şartlı görüş, görüş bildirmekten kaçınma ve olumsuz görüş olmak üzere 
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dört farklı şekilde belirtir. Özellikle olumlu denetim raporunda görüş parag-
rafında “Ekteki mali tablolar 31.12.20XX tarihinde A işletmesinin finansal 
durumunu, finansal performansını ve nakit akışların uygulanabilir finansal 
raporlama çerçevesine göre (TMS/TFRS) doğru ve dürüst bir biçimde yansıt-
maktadır” şeklinde bir ifade kullanılmaktadır. Sınırlı bağımsız denetimde ise 
sürekli bağımsız denetimden farklı olarak “finansal tabloların, geçerli finansal 
raporlama çerçevesine uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir 
biçimde sunulmadığına dair herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir” şek-
linde bir ifade kullanılmaktadır. Bu durum şu şekilde örneklendirilebilir. Sü-
rekli bağımsız denetimde sanki “Ahmet doğrudur” denirken; sınırlı bağımsız 
denetimde “Ahmet’in bir yanlışını görmedim” denmektedir. Ahmet’in doğru 
olması başka bir şey, Ahmet’in yanlışının görülmemesi ise başka bir şeydir. 
Bu durum her iki denetim türünün sağladığı güvencenin makul veya sınırlı 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

Olumlu sonuç içeren sınırlı bağımsız denetim raporunun nasıl yazılması 
gerektiğine ilişkin örnek şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Olumlu Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Örneği

ABC A.Ş. 31.03.201X Tarihli Finansal Tablolara İlişkin 
Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu

ABC A.Ş. Ortaklarına veya Yönetim Kurulu’na

Giriş 
ABC Şirketinin 31 Mart 201X tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı tarihte 
sona eren üç aylık döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, 
özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun, önemli muhasebe politikalarının 
özetinin ve diğer açıklayıcı notlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Yöne-
tim, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/
TFRS) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan so-
rumludur. Bizim sorumluluğumuz, sınırlı bağımsız denetimize dayanarak söz konusu 
ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. 

Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı 
Yaptığımız sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410, 
Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından Sınırlı Ba-
ğımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin 
sınırlı bağımsız denetim esas olarak finans ve muhasebe konularından sorumlu kişile-
rin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygu-
lanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sınırlı bağımsız denetimin 
kapsamı, Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan bir bağımsız denetime 
kıyasla dardır ve sonuç olarak sınırlı bağımsız denetim, bir bağımsız denetimde tespit 
edilebilecek tüm önemli hususlardan haberdar olduğumuza ilişkin bir güvence sunma-
maktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. 

Sonuç 
Sınırlı bağımsız denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Türkiye 
Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak ABC Şirketinin 31 Mart 201X 
itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren üç 
aylık döneme ilişkin nakit akışlarının doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağla-
madığına dair bir husus dikkatimizi çekmemiştir. 

DENETÇİ 
Tarih 
Adres

Kaynak: (SBDS 2410, s.28).
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Olumlu Sonuç Dışındaki Sonuç: Denetçi, uygulanan prosedürlere ve 
elde edilen kanıtlara dayanarak finansal tabloların önemli yanlışlık içerdiğine 
karar verirse veya finansal tablolarla ilişkili olarak bir veya daha fazla önemli 
kalem hakkında yeterli ve uygun kanıt elde edemezse olumlu sonuç dışında 
bir sonuç verir. Denetçi finansal tablolarda olumlu sonuç dışında bir sonuç 
bildirdiğinde; sonuç paragrafında “sınırlı olumlu sonuç”, “olumsuz sonuç” 
veya “sonuç bildirmekten kaçınma” başlıklarından birini kullanır. Denetçi bu 
durumda sonuç paragrafından hemen önceki ayrı bir paragrafta olumlu sonuç 
dışındaki sonuca sebep olan hususa ilişkin açıklama sunar (SBDS 2400, pa-
ragraf 75-76). Verilecek sınırlı sonuç için aşağıdaki hususlara dikkat edilir: 

• Ara dönem finansal bilgilerin tüm önemli yönleriyle geçerli finansal 
raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanması için önemli bir dü-
zeltme yapılmasının gerekli olduğuna inanmasına sebep olan herhangi 
bir hususun dikkatini çekmesi durumunda denetçi, sınırlı olumlu veya 
olumsuz bir sonuç bildirir (SBDS 2410, Paragraf: 45).

• Ara dönem finansal bilgilerde yeterli açıklamanın yapılmış olması du-
rumunda denetçi, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin önemli bir 
şüphe oluşturabilecek bir olay veya şartla ilgili önemli bir belirsizliği 
vurgulamak amacıyla sınırlı denetim raporuna, Dikkat Çekilen Husus-
lar Paragrafı ekler (SBDS 2410, Paragraf: 56).

• İşletmenin sürekliliğinin devamı konusunda önemli bir şüphe oluştu-
ran önemli bir belirsizliğin ara dönem finansal bilgilerde yeterli düzey-
de açıklanmaması durumunda denetçi, uygun hallerde sınırlı olumlu 
veya olumsuz sonuç bildirir. Rapor, bu tür önemli bir belirsizlik oldu-
ğu hususuna özel atıfta bulunur (SBDS 2410, Paragraf: 59).

Finansal tablolar önemli yanlışlık içeriyor ancak bu önemli yanlışlıkların 
finansal tablolar üzerindeki etkisi yaygın değilse “sınırlı olumlu sonuç” bildi-
rilir. Sınırlı olumlu sonuç içeren denetim sonucu aşağıdaki iki şekilde yazıla-
bilir (SBDS 2400, paragraf 78):

• “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, “sınırlı olumlu sonucun dayanağı” 
paragrafında açıklanan hususun etkileri hariç olmak üzere, finansal tablo-
ların, tüm önemli yönleriyle, geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun 
olarak sunulmadığına ilişkin bir husus dikkatimizi çekmemiştir”. 

•  “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, , “sınırlı olumlu sonucun da-
yanağı” paragrafında açıklanan hususun etkileri hariç olmak üzere, 
finansal tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama 
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çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığına ilişkin herhangi bir husus 
dikkatimizi çekmemiştir.” 

Sınırlı olumlu sonuç içeren sınırlı bağımsız denetim raporunun nasıl yazıl-
ması gerektiğine ilişkin örnek şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3: Sınırlı Olumlu Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim 
Raporu Örneği

ABC A.Ş. 31.03.201X Tarihli Finansal Tablolara İlişkin 
Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu

ABC A.Ş. Ortaklarına veya Yönetim Kurulu’na
Giriş 
ABC Şirketinin 31 Mart 201X tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı 
tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tab-
losunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun, önemli muhasebe 
politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı notlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulu-
nuyoruz. Yönetim, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde 
sunumundan sorumludur. Bizim sorumluluğumuz, sınırlı bağımsız denetimize daya-
narak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. 

Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı 
Yaptığımız sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 
2410, Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından 
Sınırlı Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bil-
gilere ilişkin sınırlı bağımsız denetim esas olarak finans ve muhasebe konularından 
sorumlu kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim pro-
sedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sınırlı 
bağımsız denetimin kapsamı, Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan 
bir bağımsız denetime kıyasla dardır ve sonuç olarak sınırlı bağımsız denetim, bir 
bağımsız denetimde tespit edilebilecek tüm önemli hususlardan haberdar olduğumuza 
ilişkin bir güvence sunmamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildir-
memekteyiz. 

Sınırlı Olumlu Sonucun Dayanağı 
Yönetim tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarına 
(TMS/TFRS) uygun olarak aktifleştirilmesi gereken belirli finansal kiralama yüküm-
lülüklerinin duran varlıklardan çıkarıldığı anlaşılmıştır. Bu bilgi, söz konusu yüküm-
lülüklerin 31 Mart 201X tarihinde aktifleştirilmiş olması durumunda duran varlıkla-
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rın ____ TL, artmış olacağını, net karın ise aynı tarihte sona eren üç aylık dönemde  
____TL artmış (azalmış) olacağını göstermektedir.

Sınırlı Olumlu Sonuç 
Sınırlı bağımsız denetimimize göre, önceki paragrafta açıklanan husus dışında, ili-
şikteki ara dönem finansal bilgilerin, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS) 
uygun olarak ABC Şirketinin 31 Mart 201X itibarıyla finansal durumun, aynı tarihli 
finansal performansının ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin nakit akış-
larının doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığına dair bir husus dikkatimizi 
çekmemiştir.

DENETÇİ 
Tarih 
Adres

Kaynak: (SBDS 2410, s.31).

Finansal tablolar önemli yanlışlık içeriyor ve bu önemli yanlışlıkların fi-
nansal tablolar üzerindeki etkisi yaygın ise “olumsuz sonuç” bildirilir. Olum-
suz sonuç içeren sınırlı denetim sonucu aşağıdaki iki şekilde yazılabilir (SBDS 
2400, paragraf 79):

• “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, “sınırlı olumsuz sonucun daya-
nağı” paragrafında açıklanan hususun önemi sebebiyle,  finansal tab-
loların, tüm önemli yönleriyle, geçerli finansal raporlama çerçevesine 
uygun olarak sunulmadı tespit edilmiştir”. 

•  “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, , “sınırlı olumsuz sonucun da-
yanağı” paragrafında açıklanan hususun önemi sebebiyle, finansal tab-
loların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine 
uygun olarak hazırlanmadı tespit edilmiştir”.

Olumsuz sonuç içeren sınırlı bağımsız denetim raporunun nasıl yazılması 
gerektiğine ilişkin örnek şekil 4’de gösterilmiştir.
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Şekil 4: Olumsuz Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Örneği
ABC A.Ş. 31.03.201X Tarihli Finansal Tablolara İlişkin 

Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu

ABC A.Ş. Ortaklarına veya Yönetim Kurulu’na
Giriş 
ABC Şirketinin 31 Mart 201X tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı tarihte 
sona eren üç aylık döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, 
özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun, önemli muhasebe politikalarının 
özetinin ve diğer açıklayıcı notlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Yöne-
tim, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/
TFRS) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan so-
rumludur. Bizim sorumluluğumuz, sınırlı bağımsız denetimize dayanarak söz konusu 
ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. 

Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı 
Yaptığımız sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 
2410, Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından Sınırlı 
Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin 
sınırlı bağımsız denetim esas olarak finans ve muhasebe konularından sorumlu kişile-
rin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygu-
lanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sınırlı bağımsız denetimin 
kapsamı, Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan bir bağımsız denetime 
kıyasla dardır ve sonuç olarak sınırlı bağımsız denetim, bir bağımsız denetimde tespit 
edilebilecek tüm önemli hususlardan haberdar olduğumuza ilişkin bir güvence sunma-
maktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. 

Olumsuz Sonucun Dayanağı 
İşletme yönetimi, bu dönemin başında, önemli yeni kontrol gücü bulunmayan payların 
varlığı dolayısıyla, konsolidasyonun uygun olmadığını düşündüğü için bağlı ortaklıklarını 
konsolide etmeyi bırakmıştır. Bu durum Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS) 
uygun değildir. Konsolide finansal tablolar hazırlanmış olsaydı, ara dönem finansal bilgi-
lerde yer alan neredeyse tüm hesaplar, önemli ölçüde farklılık gösterecekti. 

Olumsuz Sonuç
Sınırlı bağımsız denetimimize göre, önceki paragrafta açıklanan husus nedeniyle, 
bu ara döneme ilişkin finansal bilgilerin, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/
TFRS) uygun olarak ABC Şirketinin 31 Mart 201X itibarıyla finansal durumun, 
aynı tarihli finansal performansının ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin 
nakit akışlarının doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamamaktadır.

DENETÇİ 
Tarih 
Adres

Kaynak: (SBDS 2410, s.39).
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Finansal tablolarla ilgili yeterli ve uygun kanıt elde edilememiş ve bu du-
rumun finansal tablolar üzerindeki etkisi yaygın ise “sonuç bildirmekten kaçı-
nılır”. Sonuç bildirmekten kaçınan denetim sonucu aşağıdaki şekilde yazıla-
bilir (SBDS 2400, paragraf 84):

•  “Sonuç Bildirmekten Kaçınmanın Dayanağı paragrafında açıklanan 
hususun/hususların önemi sebebiyle, finansal tablolar hakkında sonuç 
oluşturacak yeterli ve uygun kanıt elde edilememiştir. Dolayısıyla, fi-
nansal tablolar hakkında bir sonuç bildirememekteyiz”.

5. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINA İLİŞKİN BİR 
ARAŞTIRMA 

Çalışmanın bu kısmında Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören bankacılık 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sınırlı bağımsız denetim raporları in-
celenmiştir. İnceleme 2014 ve 2015 yılları ile sınırlandırılmış olup söz konusu 
raporlar www.kap.gov.tr adresinden elde edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 
banka sayısı 19 tanedir. 2 tane bankanın raporları sistemde gözükmediğin-
den tabloya alınmamıştır. Çalışmanın yapıldığı tarih itibariyle 2015 yılının 3. 
çeyrek raporları henüz açıklanmadığından incelenememiştir. İncelenen sınırlı 
bağımsız denetim raporları ve verilen görüş türleri aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türleri
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SONUÇ TÜRLERİ

ŞİRKET ADI
2014 YILI 2015 YILI

1. ÇEYREK 2.ÇEYREK 3.ÇEYREK 1. ÇEYREK 2.ÇEYREK
AKBANK T. A.S. Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı 
AKTİF YATIRIM 
BANKASI A.Ş.

Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı 

ALTERNATİFBANK 
A.Ş. 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

ASYA KATILIM 
BANKASI A.Ş.

Olumlu Olumlu Olumlu Şartlı Şartlı 

DENİZBANK A.Ş. Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 
FİBABANKA A.Ş. Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 
ING BANK A.Ş. Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 
NUROL YATIRIM 
BANKASI A.Ş.

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

ŞEKERBANK A.Ş. Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 
T.C. ZİRAAT 
BANKASI A.Ş.

Olumlu Olumlu Şartlı Şartlı Şartlı 

TEKSTİL BANKASI 
A.Ş.

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

TURKISH BANK 
A.Ş.

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

TÜRKİYE GARAN-
TI BANKASI A.S.

Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı 

TÜRKİYE HALK 
BANKASI A.Ş. 

Şartlı Şartlı Olumlu Olumlu Şartlı 

TÜRKİYE 
İŞ BANKASI A.Ş. 

Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı 

TÜRKİYE KALKIN-
MA BANKASI A.Ş.

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

TÜRKİYE SINAİ 
KALKINMA BAN-
KASI A.Ş.

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

TÜRKİYE VAKIF-
LAR BANKASI A.Ş.

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

YAPI VE KREDİ 
BANKASI A.Ş.

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

Çalışma kapsamında toplam 95 tane sınırlı bağımsız denetim raporu in-
celenmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi ilgili dönemlerde sadece olumlu ve 
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şartlı sonuç ortaya çıkmıştır. Olumsuz sonuç veya sonuç bildirmekten kaçınma 
söz konusu değildir. Bu raporların 28 tanesinde (yüzde 29,47) şartlı sonuç, 67 
tanesinde (yüzde 70,53) de olumlu sonuç bildirilmiştir. 2014 yılında her çey-
rekte raporların 5’er tanesinde şartlı sonuç bildirilmiştir. Şartlı sonuç bildirilen 
sınırlı bağımsız denetim raporu sayısı 2015 yılının1. Çeyreğinde 6 iken, 2015 
yılının 2. Çeyreğinde de 7 olmuştur. Buna göre şartlı sonuç bildiren raporların 
sayısında bir artış olduğu söylenebilir. 

İncelenen sınırlı bağımsız denetim raporlarından Türkiye Vakıflar Bankası 
A.Ş.’ne ait olumlu sonuç bildirilen rapor örneği şekil 5’de gösterilmiştir.
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Şekil 5: Olumlu Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Örneği 
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İncelenen sınırlı bağımsız denetim raporlarından Türkiye İş Bankası 
A.Ş.’ne ait şartlı sonuç bildirilen rapor örneği şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6: Şartlı Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Örneği 
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SONUÇ 
Türkiye’de bağımsız denetim belirlenen limitlerin üstünde olan sermaye 

şirketleri için zorunlu diğerleri için isteğe bağlıdır. Bu şirketlerin birçoğu da 
sınırlı bağımsız denetime tabidirler. Bağımsız denetime tabi olma sınırının 
kademeli olarak aşağılara çekilmesi ile birlikte yakın gelecekte birçok şirket 
bağımsız denetime tabi olacaktır. Anonim şirketlerden limit altında kalıp he-
nüz bağımsız denetime tabi olmayanlar denetim hiçbir denetim mekanizması-
na tabi değildirler. Bu tür şirketler için de sınırlı bağımsız denetim benzeri bir 
sistem uygulanabilir. 

Bilindiği gibi KGK, IFAC tarafından yayınlanan standartları Türkçeye çe-
virerek yayınlamaktadır. Şu ana kadar Bağımsız Denetim Standartları, Sınırlı 
Bağımsız Denetim Standartları, Güvence Sözleşmeleri Standartları ve İlgili 
Hizmetler Standartları resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu standartlar yeni ya-
yınlandığı için sade bir dilde ele alınması uygulayıcılar için faydalı olabilirdi. 
Bu bağlamda bu çalışmada sınırlı bağımsız denetim standartları kapsamında 
sınırlı bağımsız denetim açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıdan çalışmanın uy-
gulamacılar için yol gösterici nitelikte olması amaçlanmıştır. Bundan sonra 
yapılacak çalışmalarda sınırlı bağımsız denetim başka bakış açıları ile daha 
detaylı bir şekilde ele alınabilir. 
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